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ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Από την έναρξη του ωραρίου ως τις 12 μμ 

Για την απόσυρση του Οργανογράμματος  

και του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ 

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ συνεδρίασε έκτακτα την Τρίτη 13 Νοεμβρίου με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την 

απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ για το Οργανόγραμμα (ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΤΓΟΔ/875/30.4.2018) και το  Σχέδιο 

Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ που κοινοποιήθηκε από το Πρόεδρο του ΤΕΕ σε μια 

σειρά αποδέκτες, πλην του ΣΕΤΕΕ. 

Η απόφαση της Δ.Ε. αλλά και το  Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ που την 

υλοποιεί βρίσκουν αντίθετους τους εργαζόμενους του ΤΕΕ.  

Το οργανόγραμμα που αποφασίστηκε καταργεί τις δομές του ΤΕΕ στην Περιφέρεια και ακυρώνει τον 

Πανελλαδικό χαρακτήρα του. Το σύνολο σχεδόν των Περιφερειακών υποβαθμίζεται σε Γραφεία χωρίς 

καμιά αξιολόγηση του έργου τους ή της σημασίας τους ορισμένες φορές σαν υπηρεσίες που αφορούν 

ακριτικές περιοχές τις χώρας. Ο κανόνας που εμφανίζεται σαν «προϋπόθεση» και αφορά τη στελέχωσή 

τους με 5 υπαλλήλους για να χαρακτηριστούν Τμήματα είναι παρελκυστικός καθώς ο αριθμός των 

υπαλλήλων που το στελεχώνουν πρέπει να αναφέρεται ακριβώς στο Οργανόγραμμα και όχι να αποτελεί 

τυχαία «προϋπόθεση».  

Ταυτόχρονα, στο Κεντρικό ΤΕΕ καταργούνται κρίσιμα Τμήματα και υπηρεσίες που διαμορφώνουν τη 

φυσιογνωμία ενός Επιστημονικού φορέα όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο. Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και 

Πληροφόρησης μετατρέπεται σε ένα Τμήμα Βιβλιοθήκης και σε αυτό συγχωνεύονται λειτουργίες άλλων 

Τμημάτων που καταργούνται (πχ Επιστημονικών Εκδόσεων του ΤΕΕ). Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και 

Πληροφόρησης όμως και η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ έχει κεντρικό ρόλο στο συντονισμό των υπόλοιπων 

βιβλιοθηκών του ΤΕΕ στην Περιφέρεια και ήδη αναπτύσσει σοβαρές επιστημονικές πρωτοβουλίες σε 

ερευνητική κατεύθυνση σε συνεργασία με τον ΟΒΙ και ερευνητικές ομάδες του Πολυτεχνείου. 

Η κατάργηση του Τμήματος Επιστημονικών Επιτροπών, του Τμήματος Επιστημονικών Εκδόσεων του ΤΕΕ 

δίνει επίσης τον τόνο για τις αλλαγές που επιφέρει το Οργανόγραμμα στη φυσιογνωμία του 

Επιμελητηρίου. Στην ίδια κατεύθυνση η βιβλιοθήκη του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας «εξαφανίζεται» 

αφήνοντας ένα  μεγάλο κενό στο δεύτερο μεγαλύτερο Περιφερειακό της Χώρας.  

Αναρωτιόμαστε τι είδους αξιολόγηση των δομών του ΤΕΕ είναι αυτή που κλείνει Περιφερειακά αντί να τα 

στελεχώσει με το προσωπικό που αντιστοιχεί στον σύνθετο κοινωνικό ρόλο του ΤΕΕ, κλείνει το Τμήμα 
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Επιστημονικών Εκδόσεων, το Τμήμα Επιστημονικών Επιτροπών, τις βιβλιοθήκες και δημιουργεί περιττές 

δομές Εσωτερικού Ελέγχου και ένα καθόλα περιττό Τμήμα; 

Το νέο Οργανόγραμμα και το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ αποτελεί συνέχεια 

της μνημονιακής λογικής που θέλει ένα συγκεντρωτικό ΤΕΕ με υποβαθμισμένο τον επιστημονικό και 

κοινωνικό του ρόλο. Είναι συνέχεια της ίδιας λογικής που αναθέτει στην ιδιωτική Remaco την αξιολόγηση 

των δομών του ΤΕΕ και εκχωρεί σε άλλη ιδιωτική εταιρεία τον εσωτερικό έλεγχο της υπηρεσίας, δηλαδή 

καθήκοντα Γενικής Διεύθυνσης. 

Συναδέλφισσες συνάδελφοι, 

πιστεύουμε ότι τα οικονομικά προβλήματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, θα λυθούν μόνο με τη 

δικαίωση του αγώνα για ένταξη του ΤΕΕ στον Κρατικό Προϋπολογισμό και την κατάργηση της μνημονιακής 

νομοθεσίας και όχι με κατάργηση των δομών του ΤΕΕ. Παλεύουμε για ανάπτυξη του ΤΕΕ προς όφελος της 

κοινωνίας και των μηχανικών και όχι σε συρρίκνωση των δομών του. 

Το Δ.Σ. ζητά την απόσυρση του συγκεκριμένου Οργανογράμματος και του Σχεδίου Προεδρικού 

Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ.  

Για το σκοπό αυτό προκηρύσσουμε στάση εργασίας  στο ΤΕΕ για την Τρίτη 27 Νοεμβρίου από το πρωί έως 

τις 12 μμ και καλούμε την Ομοσπονδία (ΠΟΣΕΥΕΠΕΧΩΔΕ) την ΕΜΔΥΔΑΣ και όλους τους φορείς των 

μηχανικών να στηρίξουν τον αγώνα μας. 

 

 
 

Κοινοποίηση: 

Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ 

Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ 

Πρόεδρο ΤΕΕ & Μέλη Δ.Ε. 

Γενική Διεύθυνση ΤΕΕ 

Διεύθυνση Διοικητικού ΤΕΕ 
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